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Kapadokya Turu Uçaklı
19.04.2019'den t baren kalkışlı

1.700,00 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Kesin Hareket
Turlar Dahil
Uçaklı

1. Gün Uçh sar Kales , Güverc nl k Vad s , Çavuş n Köyü, Çanak - Çömlek Atölyes ,
Kızılçukur Vad s
Sabah 06:00' da Ataköy Atr um AVM Önünden, 06:30' da Metro C ty AVM Önünden, 07:00' da Kadıköy Evlend rme
Da res Otoparkı yanından serv sler m z le Sab ha Gökçen Haval manına hareket ed yoruz. Haval manına kend
mkanları le gelen m saf rler m zle 07:30’ da İstanbul Sab ha Gökçen Haval manı İç Hatlar Term nal ’ nde Setur
görevl s ve rehber m zle buluşup check n şlemler m z tamamladıktan sonra Pegasus' un PC 2732 09:10 uçağıyla
Kayser ’ ye uçuyoruz. 10:35’ te uçağımız n yor ve Kayser Erk let Haval manında b z bekleyen aracımıza b nerek
Güzel Atlar Ülkes olarak adlandırılan Kapadokya bölges ne hareket ed yor ve bölgen n en öneml savunma noktası
ve büyük yapısı olan Uçh sar Kales ’ n z yaret ed yoruz. Kale gez s sonrası ünlü coğrafyacı Strabon’ un Geograf ka
adlı k tabında sık sık bahsett ğ adını güverc nlerden alan Güverc nl k Vad s ’ ne g derek burada vad y zl yor ve
fotoğraf molası ver yoruz. Bu molamızın ardından Kapadokya’ nın en güzel fotoğraflanab len Avcılar ( Esentepe )
vad s ne hareket ed yor ve burada s zlere küçük b r çay, kahve molası ver yoruz. Sonrasında kayaların oyulması le
kurulmuş olan ve bölgen n en esk k l seler ne sah p olan Çavuş n Köyü’ ne hareket ed yoruz. Buradak gez m zden
sonra öğle yemeğ m z ç n Avanos bölges ndek kayaya oyma b r restaurant olan Uranos Restaurant’ a hareket ed yor
ve muhteşem yemekler tadıyoruz. Gez m ze H t t dönem nden gelen 4000 yıllık el sanatları merkez olan Avanos’ tak
toprağın sanata dönüştüğü Çömlek Atölyeler nde ustalardan bu sanatın nasıl yapıldığına da r b lg ler alıyor ve
fotoğraflıyoruz. Burada alışver ş ç n vereceğ m z serbest zaman sonrasında Kızılçukur Vad s ne g d yoruz ve manzara
eşl ğ nde çecekler m z yudumluyoruz. Bugünlük turumuzu tamamlayıp otel m ze hareket ed yor ve g r ş
şlemler m z gerçekleşt r yoruz. Akşam yemeğ ve konaklama otel m zde.

2. Gün Kaymaklı Yeraltı Şehr , Onyx Atölyes , Paşabağ Vad s , Üç Güzeller, Ürgüp,
S nasos, Türk Geces
Otel m zde aldığımız kahvaltının ardından temel amacı savunma ve normalde 8 katlı, 5000 k ş n n yaşayab leceğ
büyüklükte olan Kaymaklı Yeraltı şehr ne hareket ed yor ve burayı z yaret ed p rehber m zden detaylı b lg ler
alıyoruz. Bu z yaret m zden sonra Dünyaca ünlü Onyx atölyes n z yaret ed yoruz ve Onyx hakkında b lg alıyoruz.
Öğle yemeğ m z ç n Avanos bölges ndek Hanedan Restaurant’ a hareket ed yor ve muhteşem yemekler tadıyoruz.
Gez m ze erken Hr st yanlık dönem nde yaşam tarzlarıyla ünlenen S mon St l t rah pler n n hücreler n n bulunduğu
Paşabağları Vad s ve değ ş k per bacaları le d kkat çeken Dervent Vad s nde fotoğraf molası vererek devam
ed yoruz. Üç Güzeller d ye adlandırılan Ana, Baba, Çocuk per bacalarını z yaret ed p devam ed yor ve günümüzde
şaraplarıyla b rçok ödül almış olan Turasan Şarap Mahzenler n z yaret ed yoruz. Sonrasında Ürgüp lçe merkez nde
alışver ş ç n s zlere serbest zaman ver yoruz. Turumuza esk b r Rum Köyü olan Mustafapaşa’ ya (S nasos) hareket
ed yor ve burada Rumların ve Osmanlı’ nın taş şç l ğ n fotoğrafladıktan sonra bu köyde s zlere serbest zaman
ver yoruz. Bugün k gez m z tamamlayıp otel m ze dönüyoruz. Akşam yemeğ m z otelde aldıktan sonra d leyen
m saf rler m z bu akşam Kapadokya yöres ne özgü kuzu geces d ye tab r ed len Anadolu Dans F gürler n n
serg lend ğ Türk Geces programına katılab l rler.(extra)

3. Gün Göreme
Açıkhava Müzes , Kayser , Dönüş Yolculuğu
(https://www.setur.com.tr)
Otel m zde aldığımız kahvaltının ardından oteldek çıkış şlemler m z tamamlıyor ve Hr st yanlık’ ta manastır
hayatının başladığı ve şek llend ğ öneml merkezlerden b r olan Göreme Açıkhava Müzes ’ n gez yoruz (Az z Bas l,
Elmalı, Az ze Barbara, Yılanlı, Tokalı, Çarıklı K l se, K ler, Yemekhane) Bu gez m z n ardından ve Kayser ’ ye hareket
ed yoruz. Kayser ’ de lk olarak Ağırnas Kasabasını z yaret ed yoruz. M mar S nan‘ nın doğduğu kasaba olarak da
b l nen, yören n m mar s n ve kültürünü en güzel yansıtan yerleş m merkezler nden b r olan Ağırnas‘ ı görerek Kent
merkez ne yol alıyoruz. Meşhur Kayser Mantısından oluşan öğle yemeğ m z aldıktan sonra ht şamlı görüntüsü le
kartpostallara konu olan Erc yes dağını görüyor şeh r merkez ne dönüyoruz. Şeh rde Huand Hatun Ulu Cam , Huand
Hatun’ un kümbet ve Döner Kümbet’ görüyor ve yöresel alışver ş ç n Kayser Çarşısı’ nda serbest zaman ver yoruz.
Serbest zamanın ardından Kayser Haval manı'na hareket ed yoruz. Dönüş uçağımız Pegasus' un PC 2739 sefer sayılı
uçağı le 18:45‘ te Kayser ’ den hareket ed p, 20:05‘ te İstanbul Sab ha Gökçen Haval manı‘ na varıyor olacak.
İstanbul' a varışta tekrar görüşmey d leyerek s zler almış olduğumuz serv s noktalarına bırakıyoruz.

F yata Dah l Olan H zmetler
Pegasus Havayolları ile Gidiş - Dönüş Uçak Bileti
2 Gece 5* Crowne Plaza Cappadocia Hotel' de Konaklama
Yarım Pansiyon ( 2 adet Sabah Kahvaltısı, 2 adet Akşam Yemeği )
Rehberlik Hizmeti
Lüks Otobüs ile Ulaşım
Havalimanı Gidiş - Dönüş Servis Hizmeti
Araç İçi İkramlar ve Hizmetler
Paket Tur Zorunlu Sigorta Poliçesi

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Öğle Yemekleri
Balon Turu
Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri
Yemeklerde alınacak olan içecekler
Özel Harcamalar
Otel Ekstraları
Türk Gecesi

Genel Şartlar
Paket tur fiyatlarımıza tüm vergiler dahildir. Ulaşım araçlarımızın türü Minibüs ve Midibüs olarak
değişmektedir. Ödemeler kredi kartı veya havale ile yapılmakta olup tüm bakiye tur satış
esnasında tahsil edilmektedir. Setur öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle tur iptal
bilgisini en geç 21 gün öncesinden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirerek
turu iptal etme hakkına sahiptir. Tur rehberlerimiz Turist Rehberleri Hizmetlerine ilişkin
yönetmelikte yer alan maddeler ışığında çalıştırılmaktadır. Tüketicinin, paket tur sözleşmesinin
imzalanmasından itibaren 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin cayma hakkı bulunmaktadır. Genel Şartlar tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve
tur programından bağımsız düşünülemez. Gezi süresi 2 gece 3 gündür. Çocuk indirimleri iki

yetişkin yanında uygulanıp, tek bir çocuk için kullanılır. 0 - 6 yaş çocuklarda otel konaklamasında
(https://www.setur.com.tr)
yatak verilmeyebilir. Tur esnasında rehberimiz belirtilen programa mümkün olduğunca uymak
kaydı ile beklenmeyen hava ve yol şartlarına göre tur programında değişiklik yapabilir. Tur
esnasında Setur sözleşmeye aykırılığın; katılımcının kusurunun bulunması, sözleşme ifa sürecine
dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması, mücbir
sebep, paket tur düzenleyici ve aracısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen
öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi durumu hallerinde sorumlu
değildir. Bu broşürde yer alan bilgiler paket tur düzenleyicisi ve aracısı için bağlayıcıdır.
Turlarımızda koltuk oturma planlaması rezervasyon sırasına göre yapılmaktadır. Koltuk değişimi (
rotasyon ) uygulamamız bulunmamaktadır. Turlarımızda araçlarımızın 3 ve 4 numaralı koltukları
rehberlerimiz için ayrılmakta olup misafirlerimize verilmemektedir. Tüm turlarımız ve servislerimiz
için belirnenen noktalar dışında kesinlikle misafir alınışı ve bırakılışı yapılmamaktadır.

19-21 N san 2019
Ç

K ş l k Oda
(K ş Başı)

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 6 yaş

1. Çocuk
7 - 12 yaş

1.830,00 TL

1.770,00 TL

2.150,00 TL

120,00 TL

920,00 TL

1.520,00 TL

K ş l k Oda
(K ş Başı)

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1. Çocuk
0 - 1 yaş

1. Çocuk
2 - 6 yaş

1. Çocuk
7 - 12 yaş

1.700,00 TL

1.635,00 TL

2.010,00 TL

120,00 TL

785,00 TL

1.385,00 TL

Tar h
19.04.2019
21.04.2019

26-28 N san 2019
Ç
Tar h
26.04.2019
28.04.2019

